OPĆINA GROŽNJAN – COMUNE DI GRISIGNANA
OPĆINSKO VIJEĆE – CONSIGLIO COMUNALE

CJENIK USLUGE PARK IRANJA
u naselju Grožnjan Grisignana (dio Županijske ceste od Stanice do bijele makadamske ceste
ispod crkvice Sv. Kuzma i Damjana i na proširenjima uz istu te na zatvorenim i otvorenim
parkiralištima od stare jezgre do Sv. Duha)
I.
1. Parkiranje automobila na otvorenim javnim parkiralištima (naplata putem parkomata):
1.
2.

Vrsta vozila
Osobni automobili i motori
Autobusi

3.

Kamperi i kamioni

Cijena (HRK/sat)
8,00
200,00 HRK za 2 sata, svaki
daljnji sat 50,00 HRK
25,00

Cijena (HRK/dan)
100,00
300,00

II.
2. POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja),
paušalno (istaknuta cijena se odnosi na 1 parkirališno mjesto)
A) STANARI SA PREBIVALIŠTEM UNUTAR STAROGRADSKE JEZGRE (za sve
automobile koje imaju u vlasništvu ili leasingu)
- ZATVORENA PARKIRALIŠTA: malo makadamsko i asfaltirano parkiralište
100,00 HRK godišnje;
(Ako stanari ne nađu parkirališno mjesto na zatvorenim parkiralištima, parkirat će
na otvorenim parkiralištima).
B) SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE koje imaju kuću ili posao odnosno kategorizirani
objekt za smještaj gostiju unutar starogradske jezgre
– SVA PARKIRALIŠTA – paušalno – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja)
200,00 HRK godišnje;
C) SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE SA PREBIVALIŠTEM ODNOSNO
SJEDIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN – OTVORENA
PARKIRALIŠTA – paušalno – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja)
100 HRK godišnje.
Pravo na kupnju povlaštene karte imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete
propisane Odlukom o određivanju javnih parkirališta, o određivanju parkirališnih zona,
vremenu i uvjetima naplate parkiranja i kriterijima za izdavanje povlaštene parkirne
karte.
III.
3. KOMERCIJALNE parkirne karte (Istaknuta cijena se odnosi 1 parkirališno mjesto):
SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE koje ne udovoljavaju kriterijima za izdavanje
povlaštene karte (nemaju prebivalište ili sjedište, nemaju zgradu ili posao…), ali često
koriste parkirališno mjesto u Grožnjanu.

OTVORENA PARKIRALIŠTA – paušalno –
500,00 HRK/godišnje
(za cijelo vrijeme naplate parkiranja).
Pravo na kupnju komercijalne parkirne karte imaju pravne i fizičke osobe, vlasnici ili
korisnici vozila neovisno o mjestu njihova prebivališta, mjestu rada, odnosno sjedišta,
koji sa davateljem usluge parkiranja sklope ugovor o pružanju usluge parkiranja.
IV.
4. Visina naknade uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Opis usluge

Cijena

„Pauk“ – uklanjanje i premještanje vozila
„Pauk“ – pokušaj uklanjanja i premještanja vozila
Troškovi čuvanja vozila nakon 8 dana (po danu)
„Lisice“ – blokada nepropisno parkiranih vozila

500,00
250,00
50,00
500,00

V.
Ovaj Cjenik stupa na snagu 8 dana nakon objave u Službenim novinama Općine
Grožnjan Grisignana, na web stranicama i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan
Grisignana.
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